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Piritiba/BA, 24 de Novembro de 2021.

AO sRA. PREGOEIRA OO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE OO PINDARÉ. MA

Processe Administrativo 06aI 2022I pnúAÂ,pI M A

Pregão EletÍônico n.e 017I 2022I Cpü pM AAp/ M A

BRASIL APRENDÊR ElRELl, pessoa

jurídica inscrito(a) no CNpl 32.754.579/0001 74,

sediadâ no Endereço Rua Virgílio perelra Limâ, n9 05 Complemento 29 anddÍ, Bai.rc
Centro, CEP 44830 000, piritiba. por meio de sua representante legal yasmin
Santos

Souza, inscrita

no

CPF 040.565.295-07 com RG

ne 11.902.907-31, residente

domiciliado(a) na Endereço Ruâ Jovelina Sampajo, ne

24\

Baino Caixa Dãgua,

e

CÊp

44830-000, Piritiba., por seus advogâdos que âo final subscrevem (procurâçâo e
documentos 5ocietários), vem âp.esentar o presente

CONTRARRAZÕES AO RECURSO OO CONCORRÊNTE

supra mencionado, que faz n05 seguintes termos:

. OA5 PREI.IMINARES RECURSAIS

E

FUNDAMENÍOS RECURSAIS

Pretende o recorrente, atêvés de argumentos írágeas, a declaração de

nulidade acerca dos documentos colacionados pela Vencedora do certame, ora
recorradâ, sob a alegação de que não atendem aos requisitos do edital.

Em um primeiro momento, a Recorrente alega que o ilustre Sr. pregoeiro

não observou corretamente a legislação vigente que rege os procedimentos licitatorios.
Destacou que a licitação não poderá prosseBuir sob a alegâção de que estaria indo de

afronta â mencionada legislâçâo. Entretanto, não aponta, nem mesmo de maneira
simplificâda, qual dispositivo legislativo que fora inÍringido.

lr!.aAo revés, se resguarda a indicar os Art. 1. da Lei 8.666 e

2dE

sem, contudo, destacar
lêgislação citâda. Logo, não se vislumbra, até o presente momento, qualquer infrâção
cometada por nenhumâ dâs pârtes integrântes ao procedimento administrativo.

Adiante, busca o recorrente, de maneirâ temerárie, desquâlíficar

o

atêstâdo de capâcidade técnica colacionada pelâ rêcoírida, âlêgando quê o respectivo
documento atesta as condaçôes trazidas no edital. Contudo, não lhe assiste razão, por
duas razões.

O primeiro ponto que afâstê â pretensão do recorrente, refere-se

â

especiÍicação do edital, ôo item 9.11.1, que prevê o meio adequado para atestar a
qualiÍicação técnica. Destaca o item do edital:

9-11.1. Comprovoçõo de optidõo pãro o Íotnecimento de
bens em corocterísticos, quontidades e prozos compotíveis

com o objeto desto licitoção, ou com o íten peftinente,

paí meio do oprcsentoçõo de otestodos Íornecidos por
pessoos j utidicos de direito público ou privodo.

Da leitura dessa disposição, fica constatado que o edital não píevé
especificações no atestado de qualificàção, de modo que contemple o objeto do
presente edital. Logo, nem a rêcorrente nêm qualquer outra empresa que participasse

do certame necessitaria de um atestado de qualificação que especifique o objeto do
edital.

Qualquer entendimento diverso ao nârÍado ao norte, estaria indo dê

encontro â legislação vi8ente e aos princípios básicos do procedimento licitâtdrro.
Assim, qualquer entêndimento que desvirtue o quanto disposto no edital, fa2endo uma

interpretação extensiva, afronta a legislação nacionâ1.

Ainda que assim não fosse, o edital prevê como objêtivo a ' Controtoção

de empíeso poto ptestoçõo de serviços de plotdíorrto educocionol de inteligênco
ortiÍiciol com o objetivo de díognosticor locunos de oprcndizogem nds dísciplinos
estudodos pot alunos do educoção básico o

porti do

onálise de dodos cognítívos,
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por outro lado, observando o atestado juntado pela vencedora, Íica
identificâdo que a parte, dentre as qualificações narradâs no âtestado, contempla o
objeto da licitação. É apresentado uma série de capaaitações suficientes â cumprir o
disposto no obieto do certama. Em verdade, â recorrente busca invalidar a emprêsâ
vencedora sem, sequer, iniciar a prêstação dos serviços.

A tacitação pública tem como finalidade atender um interesse público,

de foÍma que seus critérios devem ser observados por todos os participantes em
estado de igualdade, para que seja possível a obtenção da proposta mais vantajosa,
baseando-sê nâ proposta originária do edital.

Não se pode permitir que por EXCESSO DE FORMALIDADE, diante de

uma mêrâ falhâ de comunicação, em grave âfronta âo princípio da SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO,

Nesse sentido, corrobora a jurisprudênciâ sobre o temàl

APETAçÃO CíVE[. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE

SEGURANçA, TICITAçÃO. PERDA DE OBJÊTO. NÀO
CONFIGURAçÃO. MERÁ IRREGULARIDADE FORMAI..
OOCUMENTO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO
RESPONSÁVEL PE|-A EMPRESA. TNTERESSE PÚBUCO. (...). A
apresentação de documento sem assinatura do responsável
pela empresa configura merâ irregularidade Íormal, não sendo
apto a gerâr suâ desclassiÍicação em píegão presenciâ1. O
proaêdimento de licitação, emborà esteje vinculado ao edital
de convocação, deve relar pelo interesse público, gãrentindo
mâioÍ competitividade possível àos concorÍentes. Precedentes
desta Corte- Equívoco que poderia ter sido sanado quando da
abertura dos envelopes, uma vez que o representânte se fâzia
presente ao ato e poderia confirmar a autenticidade do
documento por êle apresentàdo. ApttAçÃo DEspRoVtDA.
SFNTFNçA MANTIDA FM RFMTSSA NECESSARIA. (TIRS,
Apelâção / Remessa Necessária 70078093887, Relator(a):
Marcelo Eandeira Pereira, Vigésima Primeira Câmara Civel,
Julgado em: 22/08/2018, Publicado em: 29/08/2018,
#73547481)

Desta feita, todos os argumentos têcidôs pelo rêcorrênte em nâdâ
invalidam o quânto apresentado pelo vencedor do certame. Em verdade, é identificado

um manejo desesperado na busca por aÍastar um concorÍente íntegro e
deteve a melhor proposta.

Destarte, pelo todo quânto exposto, pugna pela improcedência do
recurso interposto pelo concorrente perdedor, já que, em todo momento o edital foi
observâdo, bêm como o procedamento licitatório ocorreu dentro dâ legalidade, em
atenção aos princípios constitucionais, sobretudo o da íâzoabilidade e boa fé. Por fim,

rêquêr o prosseguimento do processo licitatório, com a consequêntê contratação da
recorridâ.

Nestes termos, pede Deferimento.
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cELEtsRAM o MuNtcípto DE sER_
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R€ebemosdeSRÀSTLAPRÊNOEREREL CPF/CNPJ 317545790001

74 a presbção dôs sêru'ços

ldenlifÉ.ão ê assinêrurâ dô íê@bêdôÍ
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PrêIeitúre Municipal de Piritiba

Nota Fiscalde Serviços Eletrônica
00000096

CENÍRO, PIRITIBA.

cEP 44830 000

B,A

3'UO112022 10i09i27

CNPJ 13 795 786/0001 22

31tO1t2022
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Dados clo{s) Serviqo(s)
Ex'g'b

'dádê

dô ss

/ NaruÍê2á dâ Ôp€raÇãô

Prestador doís) ServicoÍsl
at: BRASTLAPRENOER
NOMEFANIáSiâ BFdSILAPRENDER
Nome/Razáo Soc

ENdêíECO

EtRELT

RUAVIRGILIO PEREIRA LIMÂ.05 AIIOAR 2
CEP: rt4330.000

BÁ
32.75:1.579/0001'74
I74l 9.9974.6162
CENÍRO PIRIÍ|BA-

CPFICNPJ
Te eíône

nsc Munc'oã 156536
yasmlnmdy22@gmail.com
nâ r

E

Tomâdor do(s) Serviqo(s)
PREFEIÍURÁ MUNICIPÀL DE SERRÁ PRETÂ BÂ

PREÍA BÂ
DR, LIBERÁLINO SÂLES GADELI,]4,69
CENÍRO SERRA PRETÂ CEP: 44660 000
PREFEITU RA |llU NICIPAL DE SERRA

aÁ

13 627 823/0001-93

(7513697-215,1

Discriminacão do{sl Servico(sl
Lo€Çêo de sisremã @b de Gestão Edu€cional pa€ Rede de E.s no o vd do eh rúÔDULos, ondê consla PRE-rrrarR iculA
MATRICULA oIsPosIÍIVo MÓ\€1, AcADÊÍvI co PEDAGÓGICo DE coMUNIcAÇÀo, Do FESPONsAVEL: MERENDAÊSCOLAR.
CENSO EDUCAC IONALi B]BL OÍECA: ALÍI'OXAR FADO E§COLAR í,4ATRICULAOFF L]NEiSAV SALA OE AULA VIRTUAL
GESTÁO DE PESSOÂS: ASS1NATU RA DIGITAL NOS DOCUiú ENTOS com hóspedáqem dalâcentêÍ bêm 6mo licenciarenlo de uso
e manútençâo de sofrlvare lsis lemas) paÍa proessamenlo de dados para hÓdulôs nteqrádôs: aLUNos E EscoLAs.

Obs Notâ Fiscâl íêíeÍenle

a pÍestação de seMços do mês de Janena de 2022
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desrâ NFs e será re@rhido pero tomadoÍ do(s) sêrurço(s) (PRÉFE|ÍURA MUNIcIPAL DE SERRAPRETA - BA) alÍâvés de

O pÍeslador do(s) seryrço(s) possu Íegime especiêl de lnbulação MiÍôempÍesá.io e Emp.esa de Pequenô Pôrlê (ME - EPP)
Valôr âpÍôímado dos tribotos com base na Lei12 741l20r2 R$266.31-í845%) Fonle BPT

FavoÍv6rilicarâ autêítlcidadê rl6le d@um.doíls.al no silo hnpsr/pkitib..saatn com.bt

Rêc.kmos dê BRAS

L ÂPR

ENDER E|REL . CPF/CNPJ 32

7í

579/0001 74 á

pEsi.Éo dos *N,ços

NFS-e
deôlícácãô e assnâturâ do ÍecebedoÍ

No

Nota Fiscalde

PreÍêitura Municipal dê Piritiba
CENTRO PIRIT BA. BA CEP 44830
oNPJ 13 795 786/0001 22

000001í6
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0610412022 11i18153

s) Serv
Ens'b dade do ss/Naruíezada Ôperação

Prestador do(s
BRÁSIL APREI{OER EIRELI

flrrhe:

RIJAVIRGILIO PÊRÉIRÁ LIMA, OsANDAR 2

CENÍRO PlRlÍlBÀ -

BA

cEP:44330'000

37.754.5T910001-74

j toccrso r
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Serviço(s

Tomâdoí
SEC

n..

REÍARIA MUNIC IPAT OE EDIJCACAO ECt'LTURA

SEC REÍARIA TTUNICIPA L OE EDUCÀCAO

R OR LIBÊRALINO SALES GADELHA, SIN
CÉP:4..660-000
cE,|TRO SERRÁ PRÉÍA -

AÀ

Discriminaçáo
em MóDULos. ondê @nslâ: PRÉ MAÍRlcuLA'
pEDA6óGtco:DE
oo RESPoNSÀyEL. MERENDAEScoLARi
coMUNrcAÇÃo
ó,ipôin,uo vovEL AcAoÊMr.ao
cÉNSoEoUcAcloNAL'BlsLloTEcAALMoxARlFADoEscoLARMAÍRiCULAoFFLINE;SAVSALADEAULAVIRTUAL:
bem 6môlieno.mnlode 60
oÉsrÃo oe pEssoos, asstNATU-RA DtGtÍAL Nos DocUMENTosicom h*pedagem daiacenlêr,
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paÍa hÓdulos lnlegÍados ALUNOS E ESCoLAS
e mânúenção de sofrware (sis-lemas) para pÍo@ssaÍÉnlo de dados
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Note

Fisel rêíeÍente

a DÍesiacáo de seryrços óo mês de Matcp de 2022

cL.$iÍ€É. d. sêi,ço llÉl
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